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आम्ही आहोत कोरफे
गावातील मुले.

अगदी काही वर्ािपूवीपयतं
आम्ही ननसगािच्या शाळेत शशकत
होतो. आम्ही काडीने धळुीत
अक्षरे गगरवायचो.

पि एक ददवस आमच्या
गावात डॉ. गे्रग आले आणि
तयाांनी वाऱ्याचा आवाज ऐकला....

डॉ. गे्रग मॉटेन्सन याांनी
पाककस्तानात बाांधलेल्या पदहल्या
शाळेची ही गोष्ट आहे. तयाच्या
अववस्मरिीय अनुभवावर
आधारलेली ‘थ्री कप्स ऑफ टी’,
‘वन मॅनस शमशन टू प्रमोट पीस’
,’वन स्कूल अॅट अ टाईम’ ही
पुस्तके न्यूयॉकि टाईम्स बेस्टसेलर
आहेत व तयाांच्या १२ लाखापेक्षा
जास्त प्रती ववकल्या गेल्या आहेत.
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आम्ही कोरफे गावातील मुले
आहोत. आमचे गाव पाककस्तानातल्या
पहाडी भागात आहे. आमचे आई-बाबा
शतेात कष्ट करून जे वपकवतात ते
अन्न आम्ही खातो. आमच्या आयाांनी
शशवलेले/वविलेले कपडे आम्ही
वापरतो. आमचे खेळ, खेळिी
आम्हीच तयार करतो. वाचण्यासाठी
आम्हीच पुस्तके तयार करतो आणि
आम्हीच बनवलेल्या पेन्न्सलीने
शलदहतो. आम्ही ज्या शाळेत शशकत
आहोत ती शाळाही आम्हीच बाांधली
आहे.

आमच्या गावात शाळा नव्हती
तेव्हा आमची शाळा उघड्यावर
भरायची. काडीने आम्ही जशमनीत
अक्षरे गगरवायचो.



आणि एके ददवशी आमच्या
गावात एक अनोळखी इसम
आला. थांडी आणि भुकेने ते
पूिि गळून गेले होते. तयाांना
आम्ही उबेसाठी शकेोटीजवळ
बसवले आणि गरमागरम
चहानाश्ता खायला ददला.

तयाांनी आपले नाव साांगगतले
गे्रग मॉटेन्सन. ते रुगिाांची सेवा
करण्याचे काम करायच.े ते
अमेररकेतून गगयािरोहिासाठी
आले होते पि वाटेत कुठे तरी
भरकटले गेले होते.



तयाांच्या तब्येतीत सुधारिा झाल्यावर तयाांनी
आमच्या आजारी लोकाांची शुश्रुर्ा करायला सुरुवात
केली. आम्ही सगळे तयाांना डॉ. गे्रग म्हिू लागलो.

कधीकधी ते बाहेर बसून आम्हाला शशकवायला
मदत करायच.े आमचे शशक्षक आठवड्यातून फक्त
तीन वेळा यायचे परांतु आम्ही अभ्यास मात्र रोज
करायचो हे तयाांना माहीत होते.



डॉ. गे्रगनी खडखडीत बरे झाल्यावर आपल्या
घरी परत जायचे ठरवले. जाताना तयाांनी
गावातील ववद्वान व्यक्ती हाजी अली
हयाांच्यापाशी कोरफे गावासाठी मला कृतज्ञता
म्हिून काहीतरी ववशरे् काम करायचे आहे
अशी इच्छा व्यक्त केली.

हाजी अलीनी तयाांना साांगगतले, “डोळे बांद
करा आणि अगदी नीट वाऱ्याचा आवाज ऐका.”

डॉ. गे्रगनी डोळे बांद केले. आम्ही मुले एका
उांच दठकािी सपाट माळरानावर आमचे
अभ्यासाचे धडे वाचत होतो. आमचा आवाज
वाऱ्याबरोबर खालपयतं जात होता. तयाांना
आमचा आवाज ऐकू गेला. तयाांच्या चहेऱ्याला
गार वाऱ्याची झुळूक स्पशि करून गेली आणि
गावाला काय हवे हे तयाांना कळले.

कोरफे गावाला शाळेची खपू गरज होती. डॉ.
गे्रगनी वचन ददले की ते शाळेसाठी मदत
करण्यासाठी लवकरच परत येतील.

आणि मग तयाांनी ननरोप
घेतला. ते डोंगराांगातनू
ददसेनासे होईपयतं आम्ही
तयाांना टाटा करत होतो.



एक वर्ि सरले. गावाकडे
येिाऱ्या घाटाच्या रस्तयावरून
आम्हाला एक मािूस चालत
येताना ददसला. ते डॉ. गे्रग
होते. आम्ही सगळे मुले तयाांना
भेटण्यासाठी पळत खाली
ननघालो.

जवळच्या स्काडूि हया
तालुक्याच्या दठकािी जाऊन
तयाांनी शाळा बाांधण्यासाठी
लाकड,े शसमेंट, हतयारे जमा
केली. पि अडचि अशी होती
की आमच्या गावाकडे येिाऱ्या
ब्रायडू नदीवर पूल नव्हता.
दोन डोंगर एका केबलने जोडले
होते. तयाला एक खोका बाांधला
होता व तयातून एका वेळी
फक्त एक मािूस येऊ शके.



म्हिून मग सगळ्या
गावकऱ्याांनी एकत्र येऊन
पदहल्याांदा नदीवर पूल
बाांधला.

पूल पूिि व्हायला बरेच
मदहने लागले. तयानांतर डॉ.
गे्रग आणि मोठ्या
मािसाांनी शाळेसाठी
लागिारे सगळे सादहतय
हया नवीन मजबूत
पुलावरून वाहून आिले.

उांच डोंगरावर एका
दठकािी आम्ही दगडाांचा
डोंगर रचनू ठेवला होता.
तया उांच जागेपयतं
सगळ्याांनी सामान वर
उचलून आिले.



हाजी अलीनी शाळेची
इमारत कुठे उभारायची ती
जागा नक्की केली. आमच्या
आया इमारत बाांधण्यासाठी
शसमेंट आणि पािी हयाांचे
शमश्रि करू लागल्या तर
बाबा मांडळी शभांती
बाांधण्यासाठी लागिारे दगड
वाहून आिू लागले.

आमच्या छोट्या हाताांनी
आम्ही शभांत मजबूत
होण्यासाठी छोटी खडी
शसमेंटमध्ये कालवली. ज्या
जागेवर आम्ही काडीने अक्षरे
शलहीत होतो नतथे आता
शाळेच्या मोठ्या शभांती
आकाराला येऊ लागल्या.



सगळ्यात शवेटी छत
चढवण्यात आले. सगळ्याांनी डॉ.
गे्रगना शवेटचा णखळा ठोकण्याची
ववनांती केली.

व्वा!!! शाळा तयार झाली!

सगळेच आनांदाने नाचू लागले.



उद्घाटनाच्या ददवशी
आमचे इमाम शरे ताखी,
आदरिीय हाजी अली,
आमचा शशक्षक हुसेन, डॉ.
गे्रग, शाळेसाठी खपू सारी
पुस्तके घेऊन येिारी
लायब्ररीयन जुशलया,
कारागीर, कामगार, मजूर,
कोरफे गावातील आबाल-
वदृ्ध आणि अगदी आमचे
याक, खेचरे, बकऱ्या,
मेंढ्या सगळ्या सगळ्याांची
वरात शाळेच्या ददशनेे
ननघाली.



शरे ताखीनी शाळा सुरु होण्याआधी प्राथिना केली. 

आम्ही हुसेनबरोबर शाळेच्या इमारतीत 
पळत शशरलो. तो आता आम्हाला रोज

शशकवायला येिार होता. 



आम्ही कोरफे गावातील
मुले आहोत. आमचे गाव
पाककस्तानातल्या पहाडी
भागात आहे. आम्ही उदूि
आणि इांग्रजी शलहायला-
वाचायला शशकतो आहोत.
आम्ही गणितातल्या
सांकल्पना समजून घेतोय.
आम्ही पुस्तके वाचतोय.
नकाशाचे वाचन करतोय.
आम्ही शमळून बाांधलेल्या
शाळेत आम्ही शशकतो
आहोत.

आम्ही कोरफे गावातील
मुले आहोत. तुम्हाला
आमचा आवाज ऐकू येतो
आहे ना!

वाऱ्याचा आवाज कान
देऊन ऐका..............



कोरफेची स्मरिवही

ववद्वान व्यक्ती - हाजी अली ज्याांनी 
गे्रगना “वाऱ्याचा आवाज ऐका’ असे 

साांगगतले.

कोरफे गाव हे काराकोरम
पवितराांगाांमध्ये वसले आहे.



शाळेचा उद्घाटन ददवस -१० 
डडसेंबर १९९६. डॉ. गे्रग 

मेजवानीच्या जेविासाठी मदत 
करताना

डॉ. गे्रगनी सवाित पदहल्याांदा कोरफे शाळा 
बाांधण्यासाठी मदत केली. तयानांतर तयाांनी 

पाककस्तानआणि अफगािीस्तानात अजून ५७ 
शाळा बाांधल्या. खालची हुशतेील शाळा आहे. 
जूशलया बगिमननी इथेही लायब्ररी बनवली. 
टीचसिना टे्रननांग ददले. आज हया शाळाांमध्ये 

जवळजवळ चोवीस हजार मुले शशकत आहेत. 

शाळेसाठी भरपूर मदत लागते. खपू जि 
शाळेला ववववध प्रकारे मदत करतात. डॉ. 
गे्रग व जॉन होरेन हयाांनी सुरु केलेली 

“सेन्ट्रल एशशया इन्न्स्टट्यूट” ही सांस्था खपू 
मदत करते. 

जगभरातील छोटी मुले एकेक पेनी (पैसा) 
गोळा करून मदत पाठवतात. अमेररकेत एका 
पेनीमध्ये काहीही येत नाही पि पाककस्तान 
आणि अफगाणिस्तानात मात्र तयात पेन्न्सल 
ववकत शमळते आणि तयाांच्या एका डॉलरमध्ये 
एका मुलाच्या मदहन्याचा खचि ननघतो. जर 

तुम्हाला शाळा बाांधण्यासाठी काही पैसे पाठवून 
मदत करायची असेल तर “पेनीज फॉर पीस”- . 

penniesforpeace.org इथे सांपकि  करा. 


